
 
УКРАЇНА 

Коломийська міська рада Івано-Франківської області 

 

П Р О Т О К О Л  

засідання погоджувальної ради  

 

23 лютого 2022 р.                                                                                       15:00 год. 

 

ПРИСУТНІ: 

Міський голова: Богдан Станіславський, головуючий на засіданні 

Секретар міської ради: Андрій Куничак 

Депутати міської ради: Галина Беля, Тарас Боднарук, Віктор Будзінський, 

Євгеній Заграновський, Ігор Костюк, Сергій Коцюр, Олег Романюк, Сергій 

Федчук, Віктор Фітьо 

Запрошені: заступник міського голови Сергій Проскурняк, начальник 

юридичного відділу міської ради Любов Сончак, начальник відділу земельних 

відносин міської ради Богдан Мондрик, начальник управління земельних 

відносин та майнових ресурсів Галина Джоголик 

Начальник «Секретаріату ради»: Світлана Бежук 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

Питання, пропоновані до включення до порядку денного  

28 сесії засідання Коломийської міської ради 
ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ 

1 Про звернення Коломийської міської ради 

2 Про внесення змін до Регламенту Коломийської міської ради восьмого демократичного 

скликання 

3 Про виконання бюджету Коломийської міської територіальної громади за 2021 рік 

(0953000000) код бюджету 

4 Про використання коштів з резервного фонду бюджету Коломийської міської 

територіальної громади за 2021 рік (09530000000) код бюджету 

5 Про уточнення бюджету Коломийської міської територіальної громади на 2022рік 

(09530000000) код бюджету 

6 Про затвердження звіту про виконання фінансового плану комунального некомерційного 

підприємства «Коломийська центральна районна лікарня» Коломийської міської ради за 4 

квартал 2021 року 

7 Про затвердження звіту про виконання фінансового плану комунального некомерційного 

підприємства «Коломийська центральна районна лікарня» Коломийської міської ради за 

2021 рік 

8 Про внесення змін до цільової програми «Сприяння закладу медицини вторинного рівня 

в Коломийській міській територіальній громаді на 2022-2024 роки» 

9 Про внесення змін до фінансового плану Комунального некомерційного підприємства 

Коломийської міської ради «Коломийський міський центр первинної медико-санітарної 

допомоги» на 2022 рік 

10 Про затвердження міської комплексної Програми «Здоров’я громади на 2019-2023 роки», 

в новій редакції 

11 Про надання згоди Комунальному некомерційному підприємству Коломийської міської 



ради «Коломийський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» на списання 

основних засобів та інших необоротних матеріальних активів 

12 Про внесення змін до цільової програми «Боротьба з інфекційними захворюваннями в 

Коломийській міській територіальній громаді на 2022-2024 роки», затвердженої 

рішенням міської ради від 22.07.2021 р. №959-17/2021 

13 Про затвердження містобудівної документації «Детальний план території по (в межах 

земельної ділянки з кадастровим номером 2623281001:01:002:0007) села Воскресинці, 

Коломийської міської територіальної громади, Коломийського району, Івано-

Франківської області» 

14 Про затвердження містобудівної документації «Детальний план території по вул. 

Українська, 123 села Саджавка, Коломийської міської територіальної громади, 

Коломийського району, Івано-Франківської області» 

15 Про надання дозволу на розроблення містобудівної документації «Внесення змін в 

генеральний план в поєднанні з детальним планом території (в межах земельної ділянки 

Мельник О.М.), села Іванівці, Коломийської міської територіальної громади, 

Коломийського району, Івано-Франківської області» 

16 Про надання дозволу на розроблення містобудівної документації «Детальний план 

території по вул. Шевченка, 72, села Саджавка, Коломийської міської територіальної 

громади, Коломийського району, Івано-Франківської області» 

17 Про надання дозволу на розроблення містобудівної документації «Детальний план 

території з внесенням змін в схему зонування міста Коломия для будівництва групи 

багатоквартирних житлових будинків з об’єктами торгово-розважальної інфраструктури 

(в межах земельної ділянки з кадастровим номером 2610600000:17:002:0174) в місті 

Коломия, Коломийської міської територіальної громади, Коломийського району, Івано-

Франківської області» 

18 Про передачу в оренду Комунальному некомерційному підприємству Коломийської 

міської ради «Коломийський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» 

комунального майна без проведення аукціону 

19 Про передачу в оренду Комунальному некомерційному підприємству Коломийської 

міської ради «Коломийський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» 

комунального майна без проведення аукціону 

20 Про передачу в оренду комунальній установі «Централізована бухгалтерія бюджетних 

установ Коломийської територіальної громади»  комунального майна без проведення 

аукціону 

21 Про внесення змін до рішення міської ради від 22.02.2021р. № 359-9/2021 «Про Перелік 

майна, яке належить до комунальної власності Коломийської територіальної громади» 

22 Про визнання таким, що втратило чинність рішення Коломийської міської ради від 

13.04.2016 №350-6/2016 

23 Про включення в Перелік другого типу об’єктів, що перебувають у комунальній 

власності Коломийської територіальної громади для передачі майна в оренду без 

проведення аукціону 

24 Про внесення змін до деяких рішень міської ради та Програм 

25 Про уповноважених посадових осіб на вчинення нотаріальних дій 

26 Про внесення змін до рішення міської ради від 09.12.2021р. № 1524-23/2021 «Про 

затвердження Положення про управління економіки міської ради» 

27 Про доповнення до рішення міської ради від 18.11.2021 p. №1390-22/2021 «Про 

затвердження Плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів на 2022 рік» 

28 Про внесення змін до Програми «Розвиток інвестиційної діяльності Коломийської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2021-2024 роки» 

29 Про надання згоди Коломийській міській раді прийняти на баланс легковий автомобіль 

30 Про внесення змін до рішення від 21.10.2021р. №1284-21/2021 «Про фінансову автономію 

закладів загальної середньої освіти» 

31 Про внесення змін до рішення від 21.12.2021р. №1655-25/2021 «Про затвердження 



Програми розвитку освіти Коломийської територіальної громади на 2022-2026 роки» 

32 Про затвердження статуту Корницького ліцею Коломийської міської ради Івано-

Франківської області в новій редакції 

33 Про реорганізацію Коломийського ліцею № 6 імені Героя України Тараса Сенюка 

Коломийської міської ради Івано-Франківської області 

34 Про затвердження програми "Фінансового забезпечення взаємодії Коломийської міської 

ради та 5 Державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС Коломийського 

районного управління Головного управління ДСНС України в Івано-Франківській області 

на 2022-2025роки" 

35 Про внесення змін до рішення міської ради від 18.11.2021 р. №1381-22/2021 "Про 

затвердження програми "Фінансового забезпечення взаємодії Коломийської міської ради 

та Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області на 2021-2023 

роки" в новій редакції" 

36 Про внесення змін до Програми «Розвиток командно-ігрових видів спорту в 

Коломийській територіальній громаді на 2022–2025 роки» 

37 Про затвердження переліку соціальних послуг, що надаються за рахунок коштів міського 

бюджету та категорій осіб, які звільняються від плати за надання соціальних послуг 

38 Про визначення переліку об’єктів та видів суспільно корисних робіт для засуджених до 

покарання у виді громадських робіт на 2022 рік 

39 Про визначення видів та переліку об'єктів суспільно корисних робіт для порушників на 

яких судом покладено адміністративне стягнення у вигляді безоплатних громадських 

робіт та оплачуваних суспільно корисних робіт на 2022 рік 

40 Про затвердження Положення про управління комунального господарства Коломийської 

міської ради у новій редакції 

41 Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2021 р. № 1638-25/2021 «Про 

надання дозволу комунальному підприємству «Полігон Екологія» на укладання договору 

фінансового лізингу на придбання комунальної техніки» 

42 Про затвердження Статуту комунального підприємства «Зеленосвіт» в новій редакції 

43 Д.1 Про затвердження програми "Фінансового забезпечення взаємодії Коломийської 

міської ради та  Державної установи "Коломийська виправна колонія (№41)"  на 2022-

2024 роки" 

44 Д.2 Про внесення змін до програми "Сприяння розвитку та зміцнення матеріальної бази 

військових частин на період 2022-2023 років" затвердженої рішенням міської ради від 

09.12.2021 р. № 1542-23/2021 

45 Д.3 Про внесення змін до рішення міської ради від 21.10.2021р. №1296-21/2021 «Про 

затвердження програми «Безпечне та комфортне місто на 2021-2025 роки» 

46 Д.4 Про внесення змін до рішення міської ради від 22.07.2021 року № 953-17/2021 «Про 

затвердження Програми «Компенсація пільгового проїзду окремих категорій громадян на 

2022-2025 роки» 

47 Д.5 Про приватизацію комунального майна Коломийської міської територіальної громади 

48 Д.6 Про визнання таким, що втратило чинність рішення Коломийської міської ради від 

24.06.2021 р. №829-16/2021 

ЗЕМЕЛЬНІ ПИТАННЯ 

49.1 Про поновлення договору оренди земельної ділянки на вулиці Гетьмана Петра 

Сагайдачного, 18/2 

50.2 Про розгляд звернення об'єднання співвласників багатоквартирного будинку 

51.3 Про розгляд звернення об'єднання співвласників багатоквартирного будинку 

52.4 Про зміну землекористування на вулиці Олекси Довбуша, 149-а 

53.5 Про розгляд звернення об'єднання співвласників багатоквартирного будинку 

54.6 Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

55.7 Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

56.8 Про зміну цільового призначення земельної ділянки 



57.9 Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

58.10 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки 

59.11 Про надання земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд в селі Іванівці 

60.12 Про надання земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

61.13 Про надання земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд 

62.14 Про надання земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд 

63.15 Про надання земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

64.16 Про зміну землекористування 

65.17 Про надання згоди на передачу земельної ділянки в суборенду 

66.18 Про затвердження протоколів засідання комісії по розгляду земельних спорів з приводу 

суміжного землекористування 

67.19 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки на вулиці Андрія Чайковського, 42 

68.20 Про надання земельної ділянки у власність в селі Воскресинці 

69.21 Про надання земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

70.22 Про надання земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

71.23 Про надання земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва 

72.24 Про надання земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва 

73.25 Про надання земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва 

74.26 Про надання земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва 

75.27 Про надання земельної ділянки у власність для будівництва індивідуальних гаражів на 

вулиці Карпатській 

76.28 Про надання земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

77.29 Про надання земельної ділянки у власність для будівництва індивідуальних гаражів 

78.30 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки 

79.31 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки 

80.32 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки 

81.33 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки 

82.34 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в селі Іванівці 

83.35 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки 

84.36 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки 

85.37 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки 

86.38 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки 

87.39 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 



ділянки 

88.40 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки 

89.41 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки 

90.42 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки 

91.43 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки 

92.44 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки 

93.45 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для будівництва індивідуальних гаражів 

94.46 Про надання земельної ділянки у власність в селі Шепарівці 

95.47 Про надання земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва 

96.48 Д.1 Про поділ земельної ділянки в селі Корнич 

 

Порядок денний 

 

1. СЛУХАЛИ: Про звернення Коломийської міської ради 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 28 сесії. 

Погоджено. 

 

2. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Регламенту Коломийської міської 

ради восьмого демократичного скликання 

ВИСТУПИЛИ: Світлана Бежук, Сергій Федчук 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 28 сесії зі змінами. 

Погоджено. 

 

3. СЛУХАЛИ: Про виконання бюджету Коломийської міської 

територіальної громади за 2021 рік (0953000000)код бюджету 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 28 сесії. 

Погоджено. 

 

4. СЛУХАЛИ: Про використання коштів з резервного фонду бюджету 

Коломийської міської територіальної громади за 2021 рік (09530000000) код 

бюджету 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 28 сесії. 

Погоджено. 

 

5. СЛУХАЛИ: Про уточнення бюджету Коломийської міської 

територіальної громади на 2022рік (09530000000) код бюджету 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 28 сесії зі змінами та 

розглянути його після додаткових загальних питань. 

Погоджено. 

 



6. СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту про виконання фінансового плану 

комунального некомерційного підприємства «Коломийська центральна районна 

лікарня» Коломийської міської ради за 4 квартал 2021 року 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 28 сесії. 

Погоджено. 

 

7. СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту про виконання фінансового плану 

комунального некомерційного підприємства «Коломийська центральна районна 

лікарня» Коломийської міської ради за 2021 рік 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 28 сесії. 

Погоджено. 

 

8. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до цільової програми «Сприяння 

закладу медицини вторинного рівня в Коломийській міській територіальній 

громаді на 2022-2024 роки» 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 28 сесії. 

Погоджено. 

 

9. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до фінансового плану Комунального 

некомерційного підприємства Коломийської міської ради «Коломийський 

міський центр первинної медико-санітарної допомоги» на 2022 рік 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 28 сесії. 

Погоджено. 

 

10. СЛУХАЛИ: Про затвердження міської комплексної Програми 

«Здоров’я громади на 2019-2023 роки», в новій редакції 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 28 сесії. 

Погоджено. 

 

11. СЛУХАЛИ: Про надання згоди Комунальному некомерційному 

підприємству Коломийської міської ради «Коломийський міський центр 

первинної медико-санітарної допомоги» на списання основних засобів та інших 

необоротних матеріальних активів 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 28 сесії. 

Погоджено. 
 

12. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до цільової програми «Боротьба з 

інфекційними захворюваннями в Коломийській міській територіальній громаді 

на 2022-2024 роки», затвердженої рішенням міської ради від 22.07.2021 р.  

№959-17/2021 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський 

ВИРІШИЛИ: проект рішення зняти з розгляду порядку денного 28 сесії. 

Погоджено. 
 

13. СЛУХАЛИ: Про затвердження містобудівної документації«Детальний 

план території по (в межах земельної ділянки з кадастровим номером 

2623281001:01:002:0007) села Воскресинці, Коломийської міської 

територіальної громади, Коломийського району, Івано-Франківської області» 



ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 28 сесії. 

Погоджено. 
 

14. СЛУХАЛИ: Про затвердження містобудівної документації«Детальний 

план території по вул. Українська, 123 села Саджавка, Коломийської міської 

територіальної громади, Коломийського району, Івано-Франківської області» 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 28 сесії. 

Погоджено. 
 

15. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення містобудівної 

документації «Внесення змін в генеральний план в поєднанні з детальним 

планом території (в межах земельної ділянки Мельник О.М.), села 

Іванівці,Коломийської міської територіальної громади, Коломийського району, 

Івано-Франківської області» 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 28 сесії. 

Погоджено. 
 

16. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення містобудівної 

документації «Детальний план території по вул. Шевченка, 72, села 

Саджавка,Коломийської міської територіальної громади, Коломийського 

району, Івано-Франківської області» 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 28 сесії. 

Погоджено. 

 

17. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення містобудівної 

документації «Детальний план території з внесенням змін в схему зонування 

міста Коломия для будівництва групи багатоквартирних житлових будинків з 

об’єктами торгово-розважальної інфраструктури (в межах земельної ділянки з 

кадастровим номером 2610600000:17:002:0174) в місті Коломия, Коломийської 

міської територіальної громади, Коломийського району, Івано-Франківської 

області» 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський, Сергій Федчук, Андрій Куничак, Олег 

Романюк, Сергій Проскурняк 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 28 сесії. 

Погоджено. 

 

18. СЛУХАЛИ: Про передачу в оренду Комунальному некомерційному 

підприємству Коломийської міської ради «Коломийський міський центр 

первинної медико-санітарної допомоги» комунального майна без проведення 

аукціону 

ВИСТУПИЛИ: Андрій Куничак, Сергій Проскурняк, Галина Джоголик 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 28 сесії. 

Погоджено. 
 

19. СЛУХАЛИ: Про передачу в оренду Комунальному некомерційному 

підприємству Коломийської міської ради «Коломийський міський центр 

первинної медико-санітарної допомоги»  комунального майна без проведення 

аукціону 



ВИСТУПИЛИ: Сергій Проскурняк, Галина Джоголик 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 28 сесії. 

Погоджено. 
 

20. СЛУХАЛИ: Про передачу в оренду комунальній установі 

«Централізована бухгалтерія бюджетних установ Коломийської територіальної 

громади» комунального майна без проведення аукціону 

ВИСТУПИЛИ: Галина Джоголик 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 28 сесії. 

Погоджено. 

 

21. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 

22.02.2021р. № 359-9/2021 «Про Перелік майна, яке належить до комунальної 

власності Коломийської територіальної громади» 

ВИСТУПИЛИ: Сергій Проскурняк, Галина Джоголик, Сергій Федчук 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 28 сесії. 

Погоджено. 

 

22. СЛУХАЛИ: Про визнання таким, що втратило чинність рішення 

Коломийської міської ради від 13.04.2016 №350-6/2016 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський, Галина Джоголик, Сергій Федчук 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 28 сесії. 

Погоджено. 

 

23. СЛУХАЛИ: Про включення в Перелік другого типу об’єктів, що 

перебувають у комунальній власності Коломийської територіальної громади 

для передачі майна в оренду без проведення аукціону 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський, Галина Джоголик 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 28 сесії. 

Погоджено. 

 
24. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до деяких рішень міської ради та 

Програм 

ВИСТУПИЛИ: Галина Джоголик 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 28 сесії зі змінами. 

Погоджено. 

 

25. СЛУХАЛИ: Про уповноважених посадових осіб на вчинення 

нотаріальних дій 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 28 сесії. 

Погоджено. 

 
26. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської радивід 

09.12.2021р. № 1524-23/2021 «Про затвердження Положення про управління 

економіки міської ради» 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 28 сесії. 

Погоджено. 



27. СЛУХАЛИ: Про доповнення до рішення міської ради від 18.11.2021 p. 

№1390-22/2021 «Про затвердження Плану діяльності з підготовки проєктів 

регуляторних актів на 2022 рік» 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський, Андрій Куничак 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 28 сесії. 

Погоджено. 

 

28. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми «Розвиток інвестиційної 

діяльності Коломийської міської об’єднаної територіальної громади на 2021-

2024 роки» 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 28 сесії. 

Погоджено. 

 

29. СЛУХАЛИ: Про надання згоди Коломийській міській раді прийняти 

на баланс легковий автомобіль  

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 28 сесії. 

Погоджено. 

 

30. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення від 21.10.2021р. №1284-

21/2021 «Про фінансову автономію закладів загальної середньої освіти» 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 28 сесії. 

Погоджено. 

 

31. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення від 21.12.2021р. №1655-

25/2021 «Про затвердження Програми розвитку освіти Коломийської 

територіальної громади на 2022-2026 роки» 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 28 сесії. 

Погоджено. 

 

32. СЛУХАЛИ: Про затвердження статуту Корницького ліцею 

Коломийської міської ради Івано-Франківської області в новій редакції 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 28 сесії. 

Погоджено. 

 

33. СЛУХАЛИ: Про реорганізацію Коломийського ліцею № 6 імені Героя 

України Тараса Сенюка Коломийської міської ради Івано-Франківської області 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 28 сесії. 

Погоджено. 

 

34. СЛУХАЛИ: Про затвердження програми "Фінансового забезпечення 

взаємодії Коломийської міської ради та 5 Державного пожежно-рятувального 



загону ГУ ДСНС Коломийського районного управління Головного управління 

ДСНС України в Івано-Франківській області на 2022-2025роки" 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 28 сесії. 

Погоджено. 

 

35. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 18.11.2021 

р. №1381-22/2021 "Про затвердження програми "Фінансового забезпечення 

взаємодії Коломийської міської ради та Головного управління Національної 

поліції в Івано-Франківській області на 2021-2023 роки" в новій редакції" 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 28 сесії. 

Погоджено. 

 

36. СЛУХАЛИ: Про внесеннязмін до Програми «Розвиток командно-

ігрових видів спорту в Коломийській територіальній громаді на 2022–2025 

роки» 

ВИСТУПИЛИ: Сергій Коцюр 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 28 сесії. 

Погоджено. 

 

37. СЛУХАЛИ: Про затвердження переліку соціальних послуг, що 

надаються за рахунок коштів міського бюджету та категорій осіб, які 

звільняються від плати за надання соціальних послуг 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 28 сесії. 

Погоджено. 

 

38. СЛУХАЛИ: Про визначення переліку об’єктів та видів суспільно 

корисних робіт для засуджених до покарання у виді громадських робіт на 2022 

рік 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 28 сесії. 

Погоджено. 

 

39. СЛУХАЛИ: Про визначення видів та переліку об'єктів суспільно 

корисних робіт для порушників на яких судом покладено адміністративне 

стягнення у вигляді безоплатних громадських робіт та оплачуваних суспільно 

корисних робіт на 2022 рік. 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 28 сесії. 

Погоджено. 

 

40. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про управління 

комунального господарства Коломийської міської ради у новій редакції 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 28 сесії. 

Погоджено. 

 

41. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2021 

р. № 1638-25/2021 «Про надання дозволу комунальному підприємству «Полігон 



Екологія» на укладання договору фінансового лізингу на придбання 

комунальної техніки» 

ВИСТУПИЛИ: Ігор Костюк, Андрій Куничак 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 28 сесії зі змінами. 

Погоджено. 

 

42. СЛУХАЛИ: Про затвердження Статуту комунального підприємства 

«Зеленосвіт» в новій редакції 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 28 сесії. 

Погоджено. 

 

 

43. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про затвердження програми "Фінансового забезпечення взаємодії 

Коломийської міської ради та  Державної установи "Коломийська виправна 

колонія (№41)"  на 2022-2024 роки"» 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 28 сесії. 

Погоджено. 

 

44. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про внесення змін до програми "Сприяння розвитку та зміцнення матеріальної 

бази військових частин на період 2022-2023 років" затвердженої рішенням 

міської ради від 09.12.2021 р. № 1542-23/2021» 

ВИСТУПИЛИ: Андрій Куничак, Олег Романюк 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 28 сесії. 

Погоджено. 

 

45. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про внесення змін до рішення міської ради від 21.10.2021р. №1296-21/2021 

«Про затвердження програми «Безпечне та комфортне місто на 2021-2025 

роки»» 

ВИСТУПИЛИ: Ігор Костюк 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 28 сесії. 

Погоджено. 

 

46. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про внесення змін до рішення міської ради від 22.07.2021 року № 953-17/2021 

«Про затвердження Програми «Компенсація пільгового проїзду окремих 

категорій громадян на 2022-2025 роки»» 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський, Андрій Куничак 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 28 сесії. 

Погоджено. 

 

47. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про приватизацію комунального майна Коломийської міської територіальної 

громади» 

ВИСТУПИЛИ: Галина Джоголик 



ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 28 сесії. 

Погоджено. 
 

48. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про визнання таким, що втратило чинність рішення Коломийської міської 

ради від 24.06.2021 р. №829-16/2021» 

ВИСТУПИЛИ: Галина Джоголик 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 28 сесії. 

Погоджено. 
 

Земельні питання 
 

49.1. СЛУХАЛИ: Про поновлення договору оренди земельної ділянки на 

вулиці Гетьмана Петра Сагайдачного, 18/2 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Мондрик, Галина Беля, Андрій Куничак, Любов Сончак 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 28 сесії. 

Погоджено. 

 

50.2. СЛУХАЛИ: Про розгляд звернення об'єднання співвласників 

багатоквартирного будинку 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Мондрик, Андрій Куничак, Олег Романюк, Сергій 

Федчук, Тарас Боднарук 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 28 сесії. 

Погоджено. 

 

51.3. СЛУХАЛИ: Про розгляд звернення об'єднання співвласників 

багатоквартирного будинку 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Мондрик 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 28 сесії. 

Погоджено. 

 

52.4. СЛУХАЛИ: Про зміну землекористування на вулиці Олекси 

Довбуша, 149-а. 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Мондрик 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 28 сесії. 

Погоджено. 

 

 53.5. СЛУХАЛИ: Про розгляд звернення об'єднання співвласників 

багатоквартирного будинку 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Мондрик 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 28 сесії. 

Погоджено. 

 

54.6. СЛУХАЛИ: Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Мондрик 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 28 сесії. 

Погоджено. 

 

55.7. СЛУХАЛИ: Про зміну цільового призначення земельної ділянки 



ВИСТУПИЛИ: Богдан Мондрик 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 28 сесії. 

Погоджено. 

 

56.8. СЛУХАЛИ: Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Мондрик 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 28 сесії. 

Погоджено. 

 

57.9. СЛУХАЛИ: Про зміну цільового призначення земельної ділянки 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Мондрик 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 28 сесії. 

Погоджено. 

 

58.10. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Мондрик 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 28 сесії. 

Погоджено. 

 

59.11. СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд в селі Іванівці 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Мондрик, Сергій Коцюр 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 28 сесії. 

Погоджено. 

 

60.12. СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки у власність для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Мондрик 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 28 сесії. 

Погоджено. 

 

61.13. СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки у власність для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Мондрик 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 28 сесії. 

Погоджено. 

 

62.14. СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки у власність для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Мондрик 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 28 сесії. 

Погоджено. 

 



63.15. СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки у власність для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Мондрик 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 28 сесії. 

Погоджено. 

 

64.16. СЛУХАЛИ: Про зміну землекористування 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Мондрик 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 28 сесії. 

Погоджено. 

 

65.17. СЛУХАЛИ: Про надання згоди на передачу земельної ділянки в 

суборенду 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Мондрик 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 28 сесії. 

Погоджено. 

 

66.18. СЛУХАЛИ: Про затвердження протоколів засідання комісії по 

розгляду земельних спорів з приводу суміжного землекористування 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Мондрик 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 28 сесії. 

Погоджено. 

 

67.19. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Андрія 

Чайковського, 42 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Мондрик, Олег Романюк 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 28 сесії. 

Погоджено. 

 

68.20. СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки у власність в селі 

Воскресинці 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Мондрик 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 28 сесії. 

Погоджено. 

 

69.21. СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Мондрик 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 28 сесії. 

Погоджено. 

 

70.22. СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Мондрик, Андрій Куничак, Богдан Станіславський 



ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 28 сесії. 

Погоджено. 

 

71.23. СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Мондрик 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 28 сесії. 

Погоджено. 

 

72.24. СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Мондрик 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 28 сесії. 

Погоджено. 

 

73.25. СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Мондрик 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 28 сесії. 

Погоджено. 

 

74.26. СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Мондрик 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 28 сесії. 

Погоджено. 

 

75.27. СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки у власність для 

будівництва індивідуальних гаражів на вулиці Карпатській 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Мондрик 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 28 сесії. 

Погоджено. 

 

76.28. СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Мондрик 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 28 сесії. 

Погоджено. 

 

77.29. СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки у власність для 

будівництва індивідуальних гаражів 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Мондрик 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 28 сесії. 

Погоджено. 

 

78.30. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 



ВИСТУПИЛИ: Богдан Мондрик, Олег Романюк, Ігор Костюк 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 28 сесії. 

Погоджено. 

 

79.31. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Мондрик 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 28 сесії. 

Погоджено. 

 

80.32. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Мондрик 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 28 сесії. 

Погоджено. 

 

81.33. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Мондрик 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 28 сесії. 

Погоджено. 

 

82.34. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в селі Іванівці 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Мондрик 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 28 сесії. 

Погоджено. 

 

83.35. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Мондрик 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 28 сесії. 

Погоджено. 

 

84.36. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Мондрик 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 28 сесії. 

Погоджено. 

 

85.37. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Мондрик 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 28 сесії. 

Погоджено. 

 

86.38. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 



ВИСТУПИЛИ: Богдан Мондрик, Сергій Федчук, Олег Романюк, Сергій Коцюр 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 28 сесії. 

Погоджено. 

 

87.39. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Мондрик, Богдан Станіславський, Сергій Федчук 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 28 сесії. 

Погоджено. 

 

88.40. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Мондрик, Богдан Станіславський, Галина Беля, Андрій 

Куничак 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 28 сесії. 

Погоджено. 

 

89.41. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Мондрик 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 28 сесії. 

Погоджено. 

 

90.42. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Мондрик 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 28 сесії. 

Погоджено. 

 

91.43. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Мондрик 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 28 сесії. 

Погоджено. 

 

92.44. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Мондрик 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 28 сесії. 

Погоджено. 

 

93.45. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва 

індивідуальних гаражів 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Мондрик 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 28 сесії. 

Погоджено. 

 



94.46. СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки у власність в селі 

Шепарівці 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Мондрик 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 28 сесії. 

Погоджено. 

 

95.47. СЛУХАЛИ: Про надання земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Мондрик 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 28 сесії. 

Погоджено. 

 

96.48. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про поділ земельної ділянки в селі Корнич» 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Мондрик, Богдан Станіславський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 28 сесії. 

Погоджено. 

 

 

 

 

Міський голова                                                       Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙ 

 

 

Протокол вела: 

Начальник 

«Секретаріату ради»                                                          Світлана БЕЖУК 


